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Formandens hjørne  

 

Formandens hjørne. 
 

Udvidelse af ergometerrummet: 

Med stor hjælp fra en del af klubbens medlemmer, er udvidelsen af ergometerrummet godt i gang. 

Flere har brudt mure ned og kørt murbrokker væk, Jan og Bodil har sat nye vægge op, Brian murer, 

Karen Margrete maler, Bent koordinerer og er alt muligmand, og flere andre hjælper med andre 

opgaver. Dejligt med så aktive medlemmer, der frivilligt tager en tørn med at få ergometerrummet 

udvidet. Mandag d. 11.4. kommer der vinduer i facaden mod øst, så rospinnerne får udsigt til 

vandet. Det bliver rigtig godt. 

d. 12.4. ved vi, om vi får del i den ansøgte pulje fra kommunen til ”modernisering af 

aktivitetscentre”. Vi håber. Desværre fik vi afslag fra Energi Fyn. 

Lige nu er det ikke optimale vilkår for rospinnerne, men i løbet af ca. 4 uger, skulle vi gerne have et 

rigtig dejligt rum. 

Nye roere: 

Artiklen i Faaborg ugeavis d. 19.1. har medført, at vi har fået 9 nye roere i klubben. Det er rigtig 

dejligt og flere, end vi havde håbet. Alle er instrueret i roergometrene, og alle er dygtige til at ro i 

roergometer, så vi har store forventninger til at få de nye medlemmer instrueret i at ro på vandet. 

 

Instruktionsweek-end: 
Der er instruktionsweek-end d. 16.4. og d. 17.4. Se program inde i bladet. 

Der er allerede nogle, der har meldt sig til at hjælpe ved at være erfarne roere i bådene, når de nye 

skal instrueres, og er der flere, der kan finde tid til at hjælpe, vil det være dejligt. Der er også brug 

for hjælp til forplejning – morgenkaffe og frokost, og også her har hjælpere meldt sig. 

Vi håber at få givet de nye roere så megen instruktion som muligt i løbet af week-enden, så de 

hurtigt kan blive frigivet. Alle glæder sig til at komme på vandet.  

Og så er det, at der skal være plads i bådene til de nye roere. Inviter dem med på jeres faste hold og 

glæd jer til at ro med dem ved åben roning. Det er dejligt at føle sig velkommen som ny roer. 

Klubben kan også bruge flere instruktører, så hvis nogle har lyst kan det varmt anbefales at tage på 

instruktionskursus. Klubben betaler kursusafgiften, så I skal ”kun” give jeres tid. Og det er 

spændende. Der er 4 moduler, hver af en week-ends varighed. De 2 første moduler er meget vigtige. 

Meld til Bente, hvis I har lyst til at blive instruktør. 

Standerhejsning: 
d. 19.3. var der standerhejsning. En fin dag med godt vejr, standeren blev hejst af Anni, 

undertegnede holdt tale og Britt og Jørgen lavede som sædvanligt lækker lammesteg med tilbehør. 

Alle tilstedeværende havde en dejlig dag. 

 

Ny sæson på vandet: 

Den ny rosæson på vandet er startet. Husk lige for en sikkerheds skyld at læse roreglementet 

igennem igen. Husk at tage veste på. Vi har fået 25 nye veste fra Trygfonden, så der er veste til alle. 

Og husk at tage en ny svømmeprøve, hvis den tidligere er over 2 år gammel. 

Velkommen til alle til en ny rosæson på vandet. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 



 

Samarbejde mellem klubberne i Faaborg vedr. aktiviteter for skolebørn. 

Med den nye skolereform er der lagt op til et øget samarbejde mellem foreninger og skoler. 

Der skal være øget fokus på bevægelse i skoletiden, og det er et ønske, at der igen kommer flere 

børn/unge i idrætsklubberne. 

Èn af visionerne for Faaborg roklub er øget samarbejde med andre klubber. En anden, at der skal 

være medlemsfremgang og en tredje, at klubben skal være samlingssted for flere generationer. 

På den baggrund har Alice været til 2 møder sammen med ledere fra andre idrætsklubber i Faaborg. 

Der lægges op til et øget samarbejde mellem foreningerne i Faaborg og et øget samarbejde med 

skolerne. 

Det kan f.eks. være, at skoleeleverne i nogle af idrætstimerne kan lære at rospinne, eller at de kan 

lave rostafet i romaskinerne, eller at de kan lære at ro på vandet. 

I Middelfart kommune tilbydes skolebørn at lære at ro i romaskine mm. DFfR har 15 romaskiner 

udstationeret, som flyttes fra skole til skole, så mange skolebørn i Middelfart lærer at ro i 

romaskine. Det kunne måske også være en mulighed, at vi lånte ekstra romaskiner i Faaborg roklub 

til at instruere skolebørn i en periode med det håb, at de senere blev roere i klubben? 

Idéer er der mange af, men: 

 

Hvilke medlemmer fra Faaborg roklub vil være igangsætter for dette, hvem vil koordinere og 

hvem vil være instruktører? 

 

Samarbejde med Red Barnet. 
Louise Stephansen fra Faaborg badmintonklub er blevet ansat som koordinator i Red Barnet. 

Hendes opgave består i, at hjælpe skolebørn fra Faaborg frem til en indmeldelse i en idrætsklub. 

Meningen er, at eleverne kan prøve en eller flere idrætsaktiviteter for på den måde at finde den for 

det enkelte barn mest interessante idrætsgren. Der er penge i projektet til evt. at betale kontingent, 

hvis eleven ikke selv har mulighed for det. 

 

Også til dette projekt efterlyses medlemmer fra Faaborg roklub, der vil være koordinator og 

evt. instruktør. 

Måske er det ikke lige nu, vi skal tilbyde aktiviteter for skolebørn, nu hvor vi skal have instrueret så 

mange nye voksne medlemmer, men er der én eller flere medlemmer i klubben, der brænder for det 

spændende arbejde med skolebørn, vil jeg meget gerne høre fra jer. Giv venligst en melding senest 

24.4. hvis I vil gå ind i dette arbejde i det næste halvår. 

Hvis ingen melder sig nu, holder vi lidt lav profil lige nu, og håber på, vi kan hoppe på senere, men 

måske er det én af vejene frem i udviklingen af Faaborg roklub?  

Venlig hilsen 

Alice Laursen, tlf. 22574250, mail: alicelaursen@ofir.dk 

 

 

 

 

 

 

 



 

Borgs skala – til inspiration. 
På instruktionskursus modul B i marts 2016 blev vi: Bente og Alice præcenteret for Borgs skala. 

Skalaen erstatter de tidligere brugte pulsmålingstabeller. 

Skalaen bruges til at styre intensiteten ud fra, hvor anstrengende man selv oplever træningen. 

Skalaen kan bruges til alle former for sport, f.eks. i forbindelse med gåture, løbeture, rospinning og 

roning. 

For at opnå en sundhedsmæssig effekt bør man forsøge at nå mindst 20 min på Borg 14-15 to til tre 

gange ugentlig. Hvis man træner og når trin 16-17 eller 18-20 har det selvfølgelig også en 

sundhedsmæssig effekt. 

Omsat til roning i Faaborg roklub vil de fleste af os nå trin 14-15 ved rospinning, og ved de 

hurtigste intensiteter under rospinning vil vi nå trin 16-17 på Borgs skala. Så rospinning giver os 

helt sikkert en sundhedsmæssig og konditionsmæssig effekt. 

Skalaen kan også tænkes brugt ved roning på vand. F.eks. kan vi ved åben roning aftale at ro med 

en intensitet, så vi opnår Borg trin 11-13 i én båd (hyggeroning). Roerne i en anden båd kan aftale at 

ro, så intensiteten 14-15 opnås (motionsroning) og andre (i en tredje båd) kan aftale at ro, så 

intensiteten 16-17 nås (”Sved på panden” roning). Ligeledes kan der udbydes ture på rokortet, 

hvoraf der fremgår, hvor intensiv roning, der lægges op til. 

Borgs skala tænkes bare brugt som et fælles ”værktøj” for de, der har lyst til det. Men skalaen giver 

mulighed for på en meget enkel måde at beskrive flere måder at ro på. Og der er ikke én måde, der 

er den rigtige. 

Skalaen vedhæftes her i bladet og hænges på opslagstavlen til inspiration. 

Venlig hilsen Alice 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tirsdag den 19 april kl. 19.00 
 

Vi har ingen madhold – så denne gang bliver det buffet med jeres egen mad 

Du/I tager en ret med til det antal personer, som I er og vi samler det hele på en buffet. 

 

Pris er gratis incl. kaffe og en småkage 

Vi skal hjælpes ad med opvask og oprydning 

Tilmelding på rokortet, senest søndag den 17. april 

Hvem kommer og dækker bord? 

Hilsen 

Bente 

 

 

**************** 

 

 

Faaborg roklub ønsker at deltage i Outdoor Sydfyn d. 20.8. og 21.8.2016 

 

Planer: 

 
1. Åbent hus i roklubben, Færgevej 19 d. 20.8. og 21.8. 
2. Aktiviteter i roklubben og på vandet ud for roklubben, herunder kæntringsøvelser, forskellige både 

på vandet. 
3. Robåd og roergometre i gågaden og medlemmer fra roklubben her. 

 

Sæt allerede nu x i kalenderen denne week-end. Vi har brug for medlemmer til aktiviteterne og vi 

har også planer om at holde fest lørdag aften d. 20.8.for nye roere. 

 

Alice 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1912091/madeliten-svigter-underklassen-der-aeder-sig-ihjel-i-frituremad/&bvm=bv.118817766,d.bGg&psig=AFQjCNERiQo-kuQpU6KNB3GOXQNT8smk_w&ust=1460182770544031


 

 

Ikke rock under broen - men roere under broen        Fin gå-tur en martsdag i Nyborg  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akvitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

April 2016 

Ons. 13.  19.00 Korttursstyrmandskursus    

Tir. 19. 18.30 Madaften  9 - 12 Klubsysler 

Maj 2016  Weekend-gåtur 

4.-8.   Limfjorden – Nykøbing Mors med Assens Roklub    

Ti. 24.  19.00 Maddag    

To. 26.   Idrætsaktiviteter i Ringe 6. kl. FMK – Kurt Hansen    

Juni 2016   

To 23. 18.00 Skt Hansaften – Grill (Medbring kød/øvrige opgaver 
fordeles)  

  

Juli 2016   

Uge 31  Sommerferietur – Flensborg Fjord    

August 2016   

Ons. 17.  19.00 Korttursstyrmandskursus   

Lør. 20.  Velkomstfest for nye roere /besøg af tidligere roere    

20. og 21.  Outdoor Sydfyn   

26.-28.  Fællestur til København   

September 2016   

30.9-2.10.  Løvfaldstur   

Oktober 2016   

Lør. 29.   Standerstrygning (Evt. Eva)   

November 2016   

Fre. 18.   Julemaddag (Anne-Grete Caben og hjælpere)    

December 2016   

Lør. 31.  17.45 Nytårsaften i Roklubben    

Januar 2017   

Fre. 27.   Herreaften (Bent, Palle Johansen + hemmelig ass.)   

Februar 2017   

Fre. 3.   Pigeaften (Annie, Lene Immerkær, Tina Hvidtfeldt, 
Susanne Q og Elsebeth F. )  

  

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

Alice Laursen, formand, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk 

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@hotmail.com  
Bente Aalund, kasserer og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Morten Dahl Nielsen, sekretær og kajak, tlf. 22 95 91 09  mnibib@gmail.com 

Bent Gregersen, rochef og materialechef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 
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